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ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо грађане о уклањању снега и леда са јавних површина и површина које служе за
прилаз овим површинама и објектима да се о истом старају власници или корисници наведених
површина и објеката у складу са одредбама Општинске Одлуке о одржавању чистоће (пречишћен текст
„Службени лист општине Бечеј број“ 7/2009, 3/2010 и 18/2019).
О чишћењу снега и леда са тротоара испред стамбених зграда и посипању тротоара
одговарајућим материјалом у случају поледице старају се земљишно-књижни или ван земљишнокњижни власници, закупци и корисници станова и индивидуалних стамбених објеката.
Предузећа, установе, друга правна лица и предузетници дужни су да очисте снег и лед са
прилазних путева и стаза које користе и да их посипају одговарајућим материјалом у случају поледице
и то почев од коловоза па до објеката којима ти прилазни путеви служе.
Корисници пословних просторија и објеката дужни су да очисте снег и лед и да посипају тротоар
одговарајућим материјалом у случају поледице испред својих пословних просторија и објеката.
О одржавању чистоће и уклањању снега и леда на јавним површинама на којима су изграђени
објекти од општег интереса и објекти намењени за јавно коришћење (аутобуска стајалишта,
железничка станица, вашариште, пијаца, пошта, бензинске станице, гробља, неизграђено грађевинско
земљиште, паркинг простор, отворени спортски објекти, базени и сл.) старају се предузећа, односно
лица која послују, управљају и користе наведене објекте и површине.
Земљишно-књижни или ван земљишно-књижни власници, закупци и корисници станова,
индивидуалних стамбених објеката и пословних објеката дужни су да се старају и о уклањању снега и
леда са кровова зграда, ако снег представља опасност за пролазнике или саму зграду. Уколико није
могуће извршити ову обавезу, власници или корисници објеката су дужни да благовремено поставе
одговарајуће знакове упозорења о опасности од обрушавања снега и леда.
Стога Вас обавештавамо да комунална инспекција врши појачан надзор над
спровођењем ове Одлуке током зимског периода, те је потребно придржавати се одредаба
ове Одлуке.
Инспектори су овлашћени да у поступку инспекцијског надзора изричу новчану казну
прекршајним налогом.
Одсек за инспекцијски надзор
Шеф Одсека M.Sc. Крунић Љубица

ÉRTESÍTÉS
Értesítjük a polgárokat, hogy a tisztaság fenntartásáról szóló községi határozat (Óbecse Község
Hivatalos Lapja, 7/2009, 3/2010 és 18/2019 sz.) alapján a hó és jég eltakarítását a közterületekhez való
zavartalan hozzáférés céljából, az épületek tulajdonosai és használói kötelesek elvégezni.
Az épületek előtti járdák hó- és jégtakarításáról, valamint a megfelelő anyaggal való leszórásáról
annak csúszóssága esetén a telekkönyvi vagy telekönyvön kívüli tulajdonosok, a lakások és egyéni
lakóobjektumok bérlői és használói gondoskodnak. A vállalatok, intézmények, egyéb jogi személyek és
vállalkozók kötelesek eltakarítani a havat és a jeget a megközelítő utakról és a járdákról, amelyeket
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használnak, és beszórni őket a megfelelő anyaggal azok csúszóssága, lefagyottsága esetén, mégpedig az
autóúttól egészen az objektumokig, amelyek megközelítésére ezek az utak szolgálnak.
Az ügyviteli helyiségek és objektumok használói kötelesek eltakarítani a havat és a jeget, és leszórni a
járdát a megfelelő anyaggal ügyviteli helyiségeik és objektumaik előtt annak csúszóssága, lefagyottsága
esetén.
Azokon a közterületeken, amelyeken általános érdekű vagy közhasználatra szánt objektumok
(autóbusz-megálló, vasútállomás, vásártér, piactér, üzemanyagtöltő állomás, temetők, parkolóhelyek, nyitott
sportobjektumok, medencék stb.) vannak, a tisztaság-fenntartásról, illetve a hó és a jég eltávolításáról az illető
objektumokat és területeket használó vállalatok, illetve személyek gondoskodnak.
A lakások, magánházak és ügyviteli objektumok telekkönyvi, vagy telekkönyvön kívüli tulajdonosai,
bérlıi és használói kötelesek eltávolítani a havat és a jeget az épület tetıszerkezetérıl, amennyiben az
veszélyezteti a járókelıket vagy magát az épületet. Amennyiben nincs lehetıség ezen kötelezettség
teljesítésére, az objektum tulajdonosai vagy használói kötelesek időben megfelelő jellel figyelmeztetni a
járókelőket a veszélyre.
A felsorolt kötelességek miatt értesítjük Önöket, hogy a kommunális felügyelőség fokozott
mértékben ellenőrzi a határozat betartását a téli időszak folyamán.
A felügyelőknek felhatalmazásuk van a felügyelőségi eljárása folyamán szabálysértési
pénzbüntetés kiszabására.
Felügyelőségi osztály
Az osztály vezetője M.Sc. Krunić Ljubica
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